
 
 

 

 
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL PARA MATRÍCULA II SEMESTRE 2022 - VAGAS 

DISPONÍVEIS.  
1. Esta promoção tem por objetivo, seguir com o preenchimento das vagas disponíveis do 

CEMJ, através das matrículas dos novos alunos, advindos/transferidos de outras instituições, ou 
alunos que estejam iniciando a vida acadêmica (Ed. Infantil). Para tanto, os candidatos que se 
matricularem no período estabelecido terão direito ao recebimento, sem nenhum custo: módulos e 
do fardamento do CEMJ. Essa promoção terá inicio em 15/06/22 e se encerrará no dia 15/07/21, ou 
no encerramento das vagas, conforme relação constante nesse regulamento. 

2. Para acesso a promoção, o responsável pelo candidato deverá primeiramente verificar a 
disponibilidade da vaga na turma pretendida e se a mesma está habilitada a esta promoção, 
conforme relação no item 9. 

3. O presente evento promocional é voltado exclusivamente à participação de alunos 
novos, que venham se matricular no CEMJ no período acima estabelecido, e que estejam 
regularmente matriculados em outras instituições de ensino, com exceção para os alunos da 
educação infantil. 

4. Para efetivação da matrícula no CEMJ, os responsáveis terão que apresentar todos os 
documentos exigidos em nosso Edital de Matrículas, realizar a entrevista com setor 
responsável(SOE), assim como, apresentar o atestado de quitação da Escola de Origem, não tendo o 
referido documento, será realizada consulta no cadastro de proteção ao crédito(SPC), não havendo 
nenhuma restrição, a matrícula poderá ser efetivada.  

5. Havendo restrições no CPF do responsável, a matricula poderá ser efetivada, mediante a 
apresentação de FIADOR, o qual deverá esta com o CPF sem nenhuma restrição. 

6. Em relação ao pagamento da anuidade 2022(valores em 12 parcelas) do CEMJ, no ato da 
matrícula, após verificação dos valores pagos na instituição de ensino de origem, será dispensada 
a(s) parcela(s) anterior(es) até o mês vigente a data da matrícula. 

7. Mediante comprovação e validação dos critérios acima, o aluno matriculado será 
contemplado com: coleção dos módulos do Sistema SAE Digital(referente ao II Semestre/22) e mais 
o fardamento do CEMJ(uma camisa ou uma camiseta).  

8. Segue relação das turmas participantes e as quantidades das vagas disponíveis: 
 

Série Turno 
VAGAS 

RESTANTES 

Grupo 04 Matutino 2 

Grupo 04 Vespertino 2 

Grupo 05 Matutino 2 

1º Ano  Matutino 1 

2º Ano Matutino 2 

2º Ano  Vespertino 2 

3º Ano Matutino 2 

3º Ano Vespertino 3 

4º Ano Matutino 2     

4º Ano  Vespertino 3 

5º Ano  Vespertino 3 

6º Ano Matutino 3 

6º Ano Vespertino 3 

7º Ano Matutino 3 

7º Ano Vespertino 5 

8º Ano Matutino 2 

8º 
Ano                        

Vespertino 5 

9ºAno                      Vespertino 3 

2º Ano Médio A 2 

3º Ano Médio Única 2 

TOTAL 52 
 

   



 


